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 DECIZIE 
   din 3 octombrie 2017 

    cauza nr. 93/17 
 

Membrii Consiliului participanți la ședința de deliberare: 

 

Ian FELDMAN – preşedinte 

Oxana GUMENNAIA – membră 

Andrei BRIGHIDIN – membru 

Lucia GAVRILIȚĂ – membră 

 

au examinat, în şedinţă publică, susţinerile scrise şi verbale ale 

petiționarului: I. G. 

reclamaților: IPNA Compania "Teleradio-Moldova", P. S. șeful Serviciului resurse umane, și 

au deliberat, în ședință închisă, cu privire la următoarele. 

 

I. Obiectul plângerii  

Pretinsa discriminare pe criteriul de dizabilitate în câmpul muncii.  

 

II. Admisibilitatea obiectului plângerii 

Plângerea corespunde parțial cerinţelor art. 13 din Legea cu privire la asigurarea egalităţii nr. 

121 din 25.05.2012. Reclamații au ridicat excepția de inadmisibilitate prevăzută la pct. 42 lit. c) 

din Legea cu privire la activitatea Consiliului nr. 298 din 21.12.2012. Consiliul observă că 

excepția invocată are legătură cu fondul cauzei, respectiv, aceasta va fi abordată odată cu 

formularea concluziilor finale pe dosar. 

 

III. Susținerile părților  

    Alegaţiile petiţionarului 

3.1. Petiționarul declară că, după o intervenție chirurgicală, i s-a stabilit grad de dizabilitate 

accentuat. Consiliul Național pentru Determinarea Dzabilității și Capacității de Muncă i-a 

recomandat regim de muncă redus și adaptarea rezonabilă a locului de muncă. Fiind angajat în 

calitate de conducător auto în cadrul IPNA Compania "Teleradio-Moldova", a prezentat 

angajatorului certificatul de dizabilitate și planul individual de reabilitare. Petiționarul 

menționează că, după ce a prezentat actele respective, a fost îndemnat să depună cerere de 

demisie sau să accepte un post de muncă în calitate de paznic. Nefiind de acord cu oferta 

respectivă, a fost concediat. 

3.2. În ședința de audieri, reprezentantul petiționarului a adăugat că, din moment ce petiționarul a 

prezentat documentele ce atestă dizabilitatea și recomandările de rigoare, șeful Serviciului 

resurse umane a început să exercite presiuni asupra petiționarului. Inițial i-a condiționat 

acordarea concediului anual de odihnă, iar ulterior  i-a prezentat o ofertă de a se transfera în 

funcția de paznic, în orașul Vadul lui Vodă. La 03.08.2017 petiționarul a depus o cerere de 

acomodare rezonabilă a locului de muncă. În rezultat a fost concediat prin ordinul nr. 675-C din 

04.08.2017. Ordinul respectiv a fost contestat în instanța de judecată.  
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3.3. În cadrul companiei, petiționarul avea în gestiune un autoturism care se încadrează în categoria 

B. Temporar utiliza și alte automobile tot din aceeași categorie. Conform adeverinței medicale a 

conducătorului de vehicul nr. 2123 din 13.09.2017, petiționarul este apt de a conduce vehicule 

din categoria respectivă. Acesta susține că este discriminatorie concedierea petiționarului și 

solicită constatarea discriminării pe criteriul de dizabilitate, hărțuire, inclusiv și refuzul în 

acomodarea rezonabilă conform programului de reabilitare. 

 

 Susținerile reclamaților 

3.4. Reprezentantul IPNA Compania "Teleradio-Moldova" declară că persoanele cu dizabilități 

angajate în cadrul companiei beneficiază de toate facilitățile prevăzute de legislația muncii.  

3.5. De asemenea, susține că, potrivit art. 74 alin. (2) din Codul Muncii, salariatul care conform 

certificatului medical necesită acordarea unei munci mai ușoare, urmează să fie transferat, cu 

consimţământul scris al acestuia la o altă muncă care nu-i este contraindicată. Dacă salariatul 

refuză acel transfer, contractul individual de muncă se desface în conformitate cu prevederile 

art. 86 alin. (1) lit. x). În cazul în care un loc de muncă lipseşte, contractul individual de muncă 

va fi desfăcut în temeiul art. 86 alin. (1) lit. d). Conform art. 10 alin. (2) lit. e) al Codului Muncii, 

angajatorul este obligat să asigure salariaţilor condiţii de muncă corespunzătoare cerinţelor de 

securitate şi sănătate în muncă, iar conform art. 13 lit. b) din Legea securităţii şi sănătăţii în 

muncă nr. 186 din 10.07.2008, angajatorul are obligaţia să decidă care sunt măsurile de 

protecţie ce urmează a fi luate în scopul asigurării sănătăţii şi securităţii salariaţilor. 

3.6. Totodată, notează că, potrivit listei funcțiilor vacante în Departamentul logistică (personal 

auxiliar), la 31.07.2017 doar funcţia de paznic nu necesită studii de specialitate şi reprezintă o 

muncă mai uşoară, care nu-i este contraindicată petiționarului.  

3.7. Șeful Serviciului resurse umane din IPNA Compania "Teleradio-Moldova" susține că petiționarul 

a fost concediat legal. Acesta explică că din luna ianuarie petiționarul s-a aflat în concediul 

medical timp de 139 de zile. La întoarcere, a prezentat certificatul de dizabilitate și planul 

individual de reabilitare. Aceste acte au stat la baza acțiunilor întreprinse în privința salariatului. 

Șeful Serviciului resurse umane adaugă că funcția de conducător auto presupune muncă în 

ture, iar menținerea petiționarului în această funcție nu era convenabilă din punct de vedere 

economic, deoarece presupunea reducerea graficului de muncă a acestuia și a muncii pe timp 

de noapte. 

3.8. Partea reclamată consideră că faptele expuse de petiţionar nu pot fi calificate drept 

discriminatorii, întrucât acestea constituie acţiuni legale ale angajatorului întreprinse în 

conformitate cu legislaţia muncii şi au avut drept scop asigurarea condiţiilor corespunzătoare de 

muncă pentru petiţionar, pentru prevenirea riscurilor profesionale, protecția lucrătorilor la locul 

de muncă şi a altor angajaţi şi eliminarea factorilor de risc de accidente. De asemenea, se 

invocă faptul că potrivit art. 354 și art. 355 Codul muncii coroborat cu art. 1, art. 4 și art. 19 din 

Codul de Procedură Civilă, litigiile individuale de muncă se examinează exclusiv de către 

instanţele de judecată.  

3.9. Astfel, reprezentantul IPNA Compania "Teleradio-Moldova" notează că plângerea petiţionarului 

nu corespund rigorilor prevăzute la art. 13 alin. (2) din Legea cu privire la asigurarea egalităţii 

nr. 121 din 25.05.2012 și solicită să fie declarată inadmisibilă în temeiul pct. 42 lit. a), lit. c) şi lit. 

d) din Legea cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării nr. 

298 din 21.12.2012. 

 

IV. Dreptul național și internațional relevant 

4.1 Constituția Republicii Moldova prin art. 16 alin. 2 prevede că toţi cetăţenii Republicii 

Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără deosebire de rasă, naţionalitate, 

origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă politică, avere sau de origine socială; art. 

43 alin. (1) orice persoană are dreptul la muncă, la libera alegere a muncii, la condiţii echitabile 
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şi satisfăcătoare de muncă, precum şi la protecţia împotriva şomajului; alin. (2) salariaţii au 

dreptul la protecţia muncii. Măsurile de protecţie privesc securitatea şi igiena muncii, regimul de 

muncă al femeilor şi al tinerilor, instituirea unui salariu minim pe economie, repaosul 

săptămânal, concediul de odihnă plătit, prestarea muncii în condiţii grele, precum şi alte situaţii 

specifice. 

4.2. Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012 stabilește la art. 1 alin.1 că 

scopul prezentei legi este prevenirea şi combaterea discriminării, precum şi asigurarea egalităţii 

tuturor persoanelor aflate pe teritoriul Republicii Moldova în sferele politică, economică, socială, 

culturală şi alte sfere ale vieţii, fără deosebire de rasă, culoare, naţionalitate, origine etnică, 

limbă, religie sau convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenenţă politică sau orice alt 

criteriu similar; art. 2 oferă definiția  discriminării ca fiind orice deosebire, excludere, restricţie ori 

preferinţă în drepturi şi libertăţi a persoanei sau a unui grup de persoane, precum şi susţinerea 

comportamentului discriminatoriu bazat pe criteriile reale, stipulate de prezenta lege sau pe 

criterii presupuse; acomodării rezonabile  – orice modificare sau adaptare necesară şi adecvată, 

într-un caz particular, care nu impune o sarcină disproporţionată sau nejustificată atunci cînd 

este nevoie pentru a asigura unei persoane, în cazurile stabilite de lege, exercitarea drepturilor 

şi libertăţilor fundamentale în condiţii de egalitate cu ceilalţi; art. 3 stabilește că subiecţi în 

domeniul discriminării sunt persoanele fizice şi juridice din domeniul public şi privat; art. 7 alin. 

(1) interzice orice deosebire, excludere, restricţie sau preferinţă pe baza criteriilor stabilite de 

prezenta lege, care au drept efect limitarea sau subminarea egalităţii de şanse sau tratament la 

angajare sau concediere, în activitatea nemijlocită şi în formarea profesională; art. 13 alin. (2) 

plângerea cu privire la fapta de discriminare se prezintă Consiliului. Plângerea trebuie să 

conţină o descriere a încălcării dreptului persoanei, momentul în care a avut loc această 

încălcare, faptele şi eventualele dovezi care susţin plângerea, numele şi adresa persoanei care 

o depune; alin. (3) depunerea plângerii pe adresa Consiliului nu constituie o procedură 

prealabilă obligatorie pentru adresarea în instanţa de judecată. 

4.3. Legea cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și 

asigurarea egalităţii nr. 298 din 21.12.2012 pct. 42 se declară inadmisibile plângerile care: a) 

cad sub incidenţa art. 14 din Legea cu privire la asigurarea egalităţii; c) nu ţin de competenţa 

Consiliului;  d) au un obiect nefondat, prin raportare la domeniul de aplicare al Legii cu privire la 

asigurarea egalităţii; pct. 56 petiţionarul trebuie să prezinte fapte şi eventuale probe care susţin 

plângerea, iar reclamatului îi revine sarcina de a proba că faptele nu constituie discriminare; 

pct. 57 reclamatul este invitat, în termen de 10 zile de la expedierea plângerii, să  prezinte 

opinia şi probele care ar dovedi că fapta invocată în plângere sau autosesizare nu constituie 

discriminare, iar neprezentarea nejustificată a informaţiilor solicitate de Consiliu este interpretată 

de Consiliu în defavoarea reclamatului; pct. 61 decizia este actul prin care Consiliul 

soluţionează plângerea şi constată existenţa sau lipsa faptei discriminatorii.  

4.4. Legea privind incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi nr. 60 din 30.03.2012 la art. 

2 descrie noţiunea de adaptare rezonabilă ca fiind modificările şi ajustările necesare şi 

adecvate, care nu impun un efort disproporţionat sau nejustificat atunci cînd este necesar, 

pentru a permite persoanelor cu dizabilităţi să se bucure sau să-şi exercite, în condiţii de 

egalitate cu ceilalţi, toate drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului; art. 8 alin. (6) 

discriminarea persoanelor cu dizabilităţi constând în orice deosebire, excludere, marginalizare, 

limitare sau preferinţă, precum şi în refuzul de creare a condiţiilor favorabile şi de adaptare 

rezonabilă, care conduc la imposibilitatea sau complicarea recunoaşterii, îndeplinirii sau folosirii 

drepturilor civile, politice, economice, sociale sau culturale, este interzisă şi se pedepseşte  

conform legislaţiei în vigoare; art. 16  lit. alin. (1) lit. b) dizabilitatea accentuată se 

caracterizează prin deficienţe funcţionale accentuate provocate de afecţiuni, defecte, traume 

care conduc la limitări de activitate şi restricţii de participare, iar capacitatea de muncă este 

păstrată într-un interval procentual de 25–40%; art. 33 alin. (1)  dreptul la muncă al persoanelor 

cu dizabilităţi este garantat;  alin. (7) pentru a asigura integrarea în câmpul muncii a 
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persoanelor cu dizabilităţi, angajatorii întreprind următoarele măsuri specifice: a) adaptarea 

rezonabilă la locul de muncă; art. 38 alin. (1) pentru persoanele cu dizabilităţi accentuate se 

stabileşte o durată redusă a timpului de muncă, de 30 de ore pe săptămână, cuantumul 

retribuirii muncii fiind egal cu cel stabilit pentru salariaţii cu durata normală a timpului de muncă; 

alin. (2) munca pe timp de noapte prestată de către persoanele cu dizabilităţi accentuate se 

permite doar cu consimțământul persoanelor în cauză, dacă aceste munci nu le sunt 

contraindicate de medici. 

4.5. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 186 din 10.07.2008 art. 9 alin.  (1) angajatorul 

este obligat să asigure securitatea şi sănătatea lucrătorilor sub toate aspectele ce ţin de 

activitatea desfăşurată; art. 10  alin. (1) în cadrul responsabilităţilor sale, angajatorul este 

obligat să ia măsurile necesare pentru protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, inclusiv pentru 

prevenirea riscurilor profesionale,  precum şi pentru asigurarea organizării şi a mijloacelor 

necesare; alin. (3) angajatorul este obligat să aplice măsurile prevăzute la alin. (1) în baza 

următoarelor principii generale de prevenire: lit. d) adaptarea locului de muncă în funcţie de 

necesităţile persoanei, inclusiv ale persoanelor cu dizabilităţi, în special în ceea ce priveşte 

adaptarea rezonabilă a locului de muncă, alegerea echipamentelor de lucru, a metodelor de 

producţie şi de lucru, în vederea atenuării muncii monotone şi a muncii normate şi reducerii 

efectelor acestora asupra sănătăţii;  lit. h) acordarea priorităţii măsurilor de protecţie colectivă 

faţă de măsurile de protecţie individuală, cu excepţia cazurilor când acestea se referă la 

persoanele cu dizabilităţi. 

4.6. Codul Muncii al Republicii Moldova la art. 8 alin. (1) stipulează că în cadrul raporturilor de 

muncă acţionează principiul egalităţii în drepturi a tuturor salariaţilor. art. 74 alin. (2) salariatul 

care, conform certificatului medical, necesită acordarea unei munci mai uşoare urmează a fi 

transferat, cu consimţămîntul scris al acestuia, la o altă muncă, care nu-i este contraindicată. 

Dacă salariatul refuză acest transfer, contractul individual de muncă se desface în conformitate 

cu prevederile art.86 alin.(1) lit.x); art. 86. alin. (1) lit. d) desfacerea din iniţiativa angajatorului a 

contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, precum şi a celui pe durată 

determinată  se admite la constatarea faptului că salariatul nu corespunde funcţiei deţinute sau 

muncii prestate din cauza stării de sănătate, în conformitate cu certificatul medical;  lit. x) 

concedierea se admite în cazul refuzului salariatului de a fi transferat la o altă muncă pentru 

motive de sănătate, conform certificatului medical (art.74 alin.(2));  art. 96.  alin. (4) pentru 

persoanele cu dizabilităţi accentuate se stabileşte o durată redusă a timpului de muncă de 30 

de ore pe săptămână, fără diminuarea drepturilor salariale şi a altor drepturi prevăzute de 

legislaţia în vigoare;  art. 103 alin. (6) persoanele cu dizabilităţi accentuate  pot presta muncă 

de noapte numai cu acordul lor scris. Totodată, angajatorul este obligat să informeze în scris 

salariaţii menţionaţi despre dreptul lor de a refuza munca de noapte; art. 110 alin. (4) 

persoanele cu dizabilităţi accentuate pot presta munca în zilele de repaus numai cu acordul lor 

scris. Totodată, angajatorul este obligat să informeze în scris salariaţii menţionaţi despre dreptul 

lor de a refuza munca în zilele de repaus; art. 111 alin. (4) persoanele cu dizabilităţi accentuate 

pot presta munca în zilele de sărbătoare nelucrătoare numai cu acordul lor scris. Totodată, 

angajatorul este obligat să informeze în scris salariaţii menţionaţi despre dreptul lor de a refuza 

munca în zilele de sărbătoare nelucrătoare; art. 293  alin. (1) la o muncă legată nemijlocit de 

circulaţia mijloacelor de transport pot fi angajate numai persoanele cu pregătire profesională, 

stabilită de Guvern, care dispun de un document corespunzător (certificat, permis de conducere 

etc.); alin. (2) angajarea persoanelor la o muncă legată nemijlocit de circulaţia mijloacelor de 

transport are loc numai în baza certificatului medical eliberat în urma examenului medical 

efectuat în modul stabilit de Guvern.  

4.7. Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului circulației rutiere nr. 357 

din 13.05.2009  pct. 10. alin. 1) persoana care conduce un vehicul trebuie: a) să fie aptă din 

punct de vedere psihofiziologic şi medical; b) să posede cunoştinţe şi să execute cerinţele 
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prezentului Regulament, precum şi să posede dexteritatea necesară de a conduce în siguranţă 

vehiculul pe drum. 

4.8. Hotărârea Guvernului cu privire la determinarea dizabilității și capacității de muncă nr. 65 

din 23.01.2013  la pct. 53 programul individual de reabilitare şi incluziune socială, precum şi 

activităţile şi serviciile specifice sânt executorii pentru persoanele cu dizabilităţi, pentru organele 

de stat corespunzătoare, precum şi pentru întreprinderi, instituţii, organizaţii şi agenţi economici, 

indiferent de forma de proprietate. 

4.9. Ordinul Ministerului Sănătății cu privire la ordinea examinării medicale a conducătorilor  

de vehicule şi a candidaţilor pentru obţinerea permisului de conducere nr. 79 din 

20.03.2009 la pct. 2 prevede că examinarea medicală a conducătorilor de vehicule se 

efectuează de către Comisia medicală, care se creează în cadrul instituţiilor medico-sanitare 

publice; pct. 23 concluzia generală „Apt” sau „Inapt” se emite de către comisie prin vot majoritar 

şi se confirmă prin semnătura preşedintelui şi parafa Comisiei, formată în cadrul instituţiei 

medico-sanitare publice. În cazul când persoanele care au fost recunoscute apte pentru 

conducerea vehiculului cu unele restricţii, în adeverinţa medicală a conducătorului vehiculului se 

indică menţiunile respective, după caz, conform prevederilor aprobate de Guvern. 

4.10. Directiva 2000/78/CE la art. 2 alin. (2) lit. a) prevede că o discriminare directă se produce 

atunci când o persoană este tratată într-o manieră mai puțin favorabilă decât este, a fost sau va 

fi tratată într-o situație asemănătoare o altă persoană în baza criteriului de dezabilitate; art. 5 

stabilește că în scopul garantării principiului egalității față de persoanele cu dizabilități sunt 

prevăzute amenajări speciale. Acestea însemnând că angajatorul ia măsuri corespunzătoare, 

într-o situație concretă, pentru a permite unei persoane cu dizabilități să exercite sau să aibă 

acces la un loc de muncă cu condiția că aceste măsuri să nu presupună o sarcină 

disproporționată pentru angajator. 

4.11. Convenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilitati (2006) art. 27 alin. (1) lit. i) 

statele părţi recunosc dreptul persoanelor cu dizabilităţi de a munci în condiţii de egalitate cu 

ceilalţi; aceasta include dreptul la oportunitatea de a-şi câştiga existenţa prin exercitarea unei 

activităţi liber alese sau acceptate pe piaţa muncii, într-un mediu de lucru deschis, incluziv şi 

accesibil persoanelor cu dizabilităţi. Statele părţi vor proteja şi vor promova dreptul la muncă, 

inclusiv pentru cei care dobândesc o dizabilitate pe durata angajării, prin luarea de măsuri 

adecvate, inclusiv de ordin legislativ, pentru ca, printre altele să se asigure oferirea unor 

adaptări adecvate persoanelor cu dizabilităţi, la locul de muncă. 

 

V. În concluzie, Consiliul reține următoarele 

5.1. Mai întîi de toate, Consiliul se va pronunța pe marginea excepțiilor de inadmisibilitate invocate, 

după care se va expune pe fond asupra pretențiilor referitoare la limitarea egalității în activitatea 

nemijlocită și la concediere, astfel precum prevede art. 7 alin.(1) din Legea cu privire la 

asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012.  

5.2. Consiliul a examinat argumentele invocate în privința excepției de necompetență și le respinge. 

Consiliul notează că, deși, potrivit art. 354 și art. 355 Codul muncii coroborat cu art. 1, art. 4 și 

art. 19 din Codul de Procedură Civilă, litigiile individuale de muncă se examinează exclusiv de 

către instanţele de judecată, potrivit art. 7 alin.(1) coroborat cu art. 10 lit. b) din Legea cu privire 

la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012, Consiliul pentru prevenirea și eliminarea 

discriminării și asigurarea egalității este subiect cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii 

discriminării și asigurării egalității, inclusiv în partea ce privește relațiile de muncă. Incidența 

competenței Consiliului este reconfirmată prin însăși definiția discriminării care presupune orice 

deosebire, excludere, restricţie ori preferinţă în drepturi şi libertăţi a persoanei sau a unui grup 

de persoane bazată pe criteriile reale, stipulate de prezenta lege. Mai mult, domeniul de 

aplicare a legii include sfera politică, economică, socială, culturală, precum și alte sfere ale 

vieții.  
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5.3. Consiliul subliniază că urmează a se face distincție dintre încălcarea legislației muncii și 

încălcarea egalității în câmpul muncii. Consiliul este competent să examineze plângerile 

persoanelor care se consideră a fi victime ale discriminării, fiind competent de a se pronunța pe 

marginea fiecărui act și/sau acțiune care întrunește elementele constitutive ale unei forme de 

discriminare. 

5.4. Astfel, din materialele dosarului, Consiliul reține spre examinare următoarele alegații: 

i. refuz în acomodare rezonabilă la locul de muncă  

ii. hărțuire la locul de muncă 

iii. concedierea petiționarului din cauza dizabilității 

 
(i) Referitor la refuzul în acomodare rezonabilă la locul de muncă  

5.5. Consiliul subliniază că noțiunea acomodării rezonabile este prevăzută în Legea cu privire la 

asigurarea egalității, precum și în Legea privind incluziunea persoanelor cu dizabilități și 

constituie o măsură de a asigura egalitatea de facto a persoanelor care se află într-o poziție 

dezavantajată. Acomodarea rezonabilă presupune recurgerea la orice modificare sau adaptare 

necesară și adecvată, într-un caz particular, pentru a facilita exercitarea unui drept în condiții 

de egalitate și nu impune o sarcină disproporționată. Astfel, adaptarea solicitată, pe de o parte, 

trebuie să corespundă necesităților și situației persoanei, pe de altă parte, să nu impună o 

povară disproporționată asupra persoanei responsabile de operarea acestor modificări. Mai 

mult, aceasta intervine ca o condiție sine qua non, în cazurile când este prevăzută de lege.  

5.6. Analizând faptele expuse și argumentele formulate, Consiliul stabilește că la 03.08.2017 

petiționarul a depus o cerere de acomodare rezonabilă la locul de muncă, în conformitate cu 

recomandările planului individual de reabilitare. Potrivit pct. 53 din Hotărârea Guvernului cu 

privire la determinarea dizabilității și capacității de muncă nr. 65 din 23.01.2013, recomandările 

din planul individual de reabilitare sunt executorii. Respectiv, din moment ce a primit 

documentele confirmative, angajatorul urma să identifice modificările necesare și adecvate ce 

urmează a fi implementate pentru ca petiționarul să-și poată exercita toate drepturile în condiții 

egale cu ceilalți angajați. 

5.7. În fapt angajatorul, în pofida obligațiilor legale reglementate de Codul muncii în aceste situații, 

(să stabilească o durată redusă a timpului de muncă de 30 de ore pe săptămână, fără 

diminuarea drepturilor salariale şi a altor drepturi prevăzute de legislaţia în vigoare; să 

informeze în scris salariatul despre dreptul de a refuza munca de noapte (art. 103 alin. (6)); să 

informeze în scris salariatul despre dreptul de a refuza munca în zilele de repaus (art. 110 alin. 

(4)); să informeze în scris salariatul despre dreptul de a refuza munca în zilele de sărbătoare 

nelucrătoare (art. 111 alin. (4)), nu a întreprins nici o acțiune corespunzătoare. Cu toate 

acestea, a recurs la alte pârghii, fără a se asigura că procedurile demarate (transferul la un alt 

loc de muncă) sunt într-adevăr necesare și adecvate.  

5.8. Consiliul atrage atenția angajatorului că acomodarea rezonabilă la locul de muncă nu 

presupune transferul automat într-o altă funcție, ci identificarea acelor circumstanțe care îi 

creează bariere persoanei cu dizabilități în exercitarea atribuțiilor de serviciu și adaptarea 

corespunzătoare.  Astfel, în circumstanțele cauzei adaptarea regimului de muncă era o măsură 

suficientă și adecvată. Mai mult ca atât, acest fapt este prevăzut de lege și a fost nemijlocit 

recomandat de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de 

Muncă.  

5.9. Consiliul a luat act de poziția angajatorului, prin care justifică necesitatea transferului la un alt 

loc de muncă, invocând scopul de a asigura petiționarului condiții corespunzătoare de muncă, 

protecția angajaților la locul de muncă și eliminarea factorilor de risc și de accidente. Deși acest 

scop este unul legitim, Consiliul notează că aplicarea acestuia în circumstanțele particulare ale 

petiționarului nu se justifică. Or, potrivit adeverinței medicale nr. 2123 din 13.09.2017, 

petiționarul este apt pentru a conduce vehicule din categoria B, fără vreo restricție. În același 

timp, atât certificatul de dizabilitate, cât și planul individual de reabilitare nu indică în mod 
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expres necesitatea acordării unei munci mai ușoare decât cea pe care o deținea. Cât privește 

propunerea de transfer a petiționarul care locuiește în or. Ialoveni la un loc de muncă din or. 

Vadul-lui-Vodă la o distanță de 32 km, aceasta nu poate fi acceptată drept o îmbunătățire a 

situației.  

5.10. Acestea fiind stabilite, Consiliul este de opinia că inacțiunile angajatorului de a-i stabili o durată 

redusă de muncă, precum și propunerea necorespunzătoare de a fi transferat la un alt loc de 

muncă, constituie refuz de acomodare rezonabilă la locul de muncă.  

 

 (ii) Referitor la pretinsa hărțuire la locul de muncă 

5.11. Consiliul, analizând alegațiile referitoare la pretinsa hărțuire la locul de muncă, reamintește că 

pentru a institui o prezumție a hărțuirii, petiționarul urma să prezinte fapte care ar arăta 

existența cumulativă a următoarelor elemente:  

a) comportamentul nedorit 

b) care a condus la crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant, umilitor sau ofensator    

c) scopul sau efectul comportamentului fiind lezare demnității  

d) în baza criteriilor stipulate de lege  

5.12. Consiliul, examinând alegațiile expuse sub acest aspect, reține că comportamentul nedorit a 

survenit din partea șefului Serviciului resurse umane din cadrul IPNA Compania "Teleradio-

Moldova". Din afirmațiile petiționarului, acest comportament s-a manifestat prin exercitarea 

presiunilor în vederea depunerii cererii de eliberare din proprie inițiativă și condiționarea 

acordării concediului anual de odihnă de acest fapt. Cu toate acestea, Consiliul este în 

imposibilitate de a le accepta, or acestea au un caracter declarativ. Consiliul notează că o 

plângere nu poate fi examinată în abstract, fără a fi prezentat un minimum de probe din care s-

ar putea stabili că faptele invocate ar fi avut loc. Ținând cont de faptul că aceste alegații nu au 

fost susținute de probe corespunzătoare, Consiliul nu poate pretinde reclamatului să demonteze 

ceea ce nu a fost instituit. 

 

(iii) Referitor la concedierea petiționarului din cauza dizabilității 

5.13. Consiliul reamintește că atât legislația națională (art. 15 alin.(1) şi art. 19 din Legea cu privire la 

asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012), cât și practica Curții Europene a Drepturilor Omului 

(printre multe altele, a se vedea cauza Dordevic v. Croaţia par. 82-84, par.177, cauza 

Chassagnou și alții v. Franța par. 91-92, Timishev v. Rusia par. 57) prevede o regulă specială 

referitor la sarcina probei în litigiile privind discriminarea, și anume: sarcina probei trece la 

reclamat atunci când petiționara/petiționarul prezintă dovezi din care se poate prezuma că a 

existat un tratament discriminatoriu. Reieșind din alegațiile expuse în plângere, pentru a institui 

o prezumție a discriminării, petiționarul urma să prezinte fapte care ar arăta existența 

cumulativă a următoarelor elemente:  

a) tratamentul mai puțin favorabil (excludere, deosebire, preferință etc.) în exercitarea unui 

drept 

b) aplicat în comparație cu o altă persoană  

c) cu care petiționarul se află în situație analogică  

d) în baza unui criteriu protejat. 

5.14. Analizând circumstanțele cauzei sub acest aspect, Consiliul stabilește o prezumție de 

discriminare directă, or faptele expuse în plângere denotă prezența cumulativă a elementelor 

indicate mai sus. Consiliul reține că tratamentul mai puțin favorabil se exprimă prin concedierea 

petiționarului pe motiv de dizabilitate. 

5.15. Conform art. 15 alin. (1) din Legea cu privire la asigurarea egalităţii nr. 121 din 25.05.2012, 

sarcina de a proba că faptele în cauză nu constituie discriminare revine persoanei sau instituției 

despre care se presupune că a comis fapta discriminatorie. Consiliul urmează să aprecieze 

existenţa unei justificări obiective şi rezonabile a tratamentul diferențiat instituit. 
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5.16. În susținerea poziției sale angajatorul, IPNA Compania "Teleradio-Moldova", notează că 

concedierea petiționarului s-a operat în conformitate cu prevederile legale, și anume în 

conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) lit. x) Cod muncii - refuzul salariatului de a accepta 

transferul la o altă muncă mai ușoară, conform indicațiilor medicale.  

5.17. Consiliul respinge acest argument și subliniază că prevederile respective au fost aplicate abuziv 

de către angajator, fără a ține cont de circumstanțele particulare a situației salariatului. În 

special, Consiliul reafirmă că nu au existat indicații medicale în acest sens, or potrivit  

adeverinței medicale nr. 2123 din 13.09.2017, petiționarul este apt pentru a conduce vehicule 

din categoria B, fără careva restricții. În egală măsură, conform planului individual de reabilitare 

emis de către Consiliul Naţional pentru Determinarea Dizabilităţii şi Capacităţii de Muncă a fost 

recomandată "munca în regim limitat" și "adaptarea rezonabilă a locului de muncă". Respectiv, 

Consiliul a stabilit că aceste acțiuni nu au fost îndeplinite.  

5.18. Mai mult, Consiliul a luat act de argumentul precum că menținerea petiționarului în această 

funcție nu era convenabilă din punct de vedere economic, deoarece presupunea reducerea 

graficului de muncă a acestuia și a muncii pe timp de noapte. Astfel, Consiliul subliniază că 

dezavantajele economice nu justifică o încălcare a dreptului omului. Prin urmare, Consiliul, 

dincolo de orice îndoială rezonabilă, stabilește că concedierea petiționarului a fost determinată 

de dizabilitatea acestuia.   

 

Astfel, conducându-se de prevederile art. 1-3, art. 7 alin. (1), art. 13 alin. (2) și art. 15 alin.(4) din 

Legea cu privire la asigurarea egalității nr. 121 din 25.05.2012, coroborat cu pct. 61 al Legii cu 

privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității 

nr. 298 din 21.12.2012, 

CONSILIUL DECIDE 

 

1. Faptele constatate la punctele 5.5. – 5.10 reprezintă refuz în acomodarea  rezonabilă la locul 

de muncă. 

2. Pretențiile cu privire la hărțuire, invocate la punctele 5.11 – 5.12 se resping. 

3. Faptele constatate la punctele 5.13 - 5.18 reprezintă discriminare pe criteriul de dizabilitate.  

4. Decizia se comunică părților și va fi făcută publică pe adresa www.egalitate.md. 

5. Decizia este cu drept de atac în instanța de contencios administrativ, conform prevederilor pct. 

65 din Legea cu privire la activitatea Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și 

asigurarea egalității nr. 298 din 21.12.2012 și Legii contenciosului administrativ nr. 793 din 

10.02.2000. 

 

Membrii Consiliului care au votat decizia: 

 

____________________________________________ 

Ian FELDMAN – preşedinte 

 

____________________________________________ 

Oxana GUMENNAIA – membră 

 

____________________________________________ 

Andrei BRIGHIDIN – membru 

 

____________________________________________ 

Lucia GAVRILIȚĂ – membră 
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